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ET STÆRKT FÆLLESSKAB 
Corona. Corona. Corona. Vi kommer ikke 
udenom, at corona har været hovedover-
skriften i det forgangne halvandet år. Stort 
set intet har været normalt eller kørte på 
rutinen. 
Ude på skolerne har skolelederne konstant 
skulle finde nye løsninger, og i det lys har 
vi kæmpet for at sikre vores medlemmer de 
bedst mulige vilkår for at kunne levere det 
bedste skoletilbud til landets folkeskole-
elever. 

På skolerne blev I kastet ud i fjernunder-
visning, udeskole, afstandskrav, tests, hjem-
sedelser og alt muligt andet. I fik det til at 
fungere så godt, at vi her på den anden side 
har set en fornyet respekt blandt forældre 
om folkeskolen. Ud af alt det arbejde er der 
også kommet en masse gode erfaringer, og 
vi skal gøre, hvad vi kan for at holde fast 
i dem. Vi har sagt det tidligere, men også 
her under corona har vi set, at folkeskolen 
profiterer af mindre styring, og det er en 
dagsorden vi holder fast i den kommende 
tid, hvor vi er budt til bords for at diskutere 
tilpasninger af folkeskolereformen. 

Men slaget bliver ikke kun taget på Christi-
ansborg. Vi står kun så stærkt i Skoleleder-
foreningen, fordi vi er et stærkt fællesskab. 
En organisationsgrad tæt på 100 % vidner 
om, at vi er en forening, som langt de fleste 
skoleledere gerne vil være en del af. Vi er 
kun så stærke, fordi der er så mange, som 
på forskellig vis bidrager til at tale folke-
skolen op og sætte fokus på de nødvendige 
ledervilkår. Vi har arbejdet for at styrke 
samspillet mellem det, vi arbejder for på 
centralt hold, og det arbejde vores lokalfor-
eninger arbejder for lokalt i kommunale 
sammenhænge. Når vi arbejder i samme 
retning og hjælper hinanden, står vi endnu 
stærkere. 

FORORD

Til vores store glæde og lettelse er det lykkes 
at lande en ny arbejdstidsaftale for lærerne 
– A20. Aftalens indhold er nytænkende i 
overenskomstmæssig sammenhæng, fordi 
det handler langt mere om indflydelse 
end om vilkår. En yderst værdifuld afledt 
effekt af aftalen er en forbrødring mellem 
Danmarks Lærerforening og KL. Det har 
nemlig betydet, at vi efterfølgende for første 
gang i mange år har kunne samarbejde om 
forskellige strategier for folkeskolen. 

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med 
vores eget stærke fællesskab og samarbejdet 
med alle de andre parter. 

På bestyrelsens vegne
Claus Hjortdal

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 
HAR HOLDT FLYTTEDAG
Da repræsentantskabet har besluttet at 
flytte foreningens ordinære repræsentant-
skabsmøde, så det fra nu og fremover bliver 
afholdt i årets fjerde kvartal, er denne valg-
periode lidt særlig. 
Formandskabet blev i januar 2021 valgt på et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde for 
perioden frem til nu, og hovedbestyrelsens 
valgperiode har kun været halvandet år. 

Denne beretning ser tilbage på Skolele-
derforeningens vigtigste milepæle i det 
forgange halvandet år. 
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Tæt på dig og skolen - vi har mod og 
indsigt til at finde løsninger og vise
retning.
Sådan lyder Skolelederforeningens vær-
digrundlag, og det er en klar ambition at 
være tæt på. Tæt på medlemmerne og 
den virkelighed, skolelederne lever i. Tæt 
på de politiske beslutninger, som har 
betydning for deres arbejdsliv og leder-
gerning, så vi som forening kan være 
med til at sætte retning. 

TÆT PÅ MEDLEMMER
I Skolelederforeningen ønsker vi at være 
medlemmernes tryghed i arbejdslivet og 
tilbyder individuel rådgivning, når det er 
nødvendigt. 
Vi har i gennemsnit 120 sager om året, hvor 
vi bistår medlemmer i afskedigelsessager, 
og fordelingen af sager for øverste leder og 
mellemledere følger fordelingen af med-
lemmer. 
Især under første coronanedlukning i 
foråret 2020 oplevede vi et dyk i antal sager 
og en del verserende sager, som blev udsat 
grundet omstændighederne.
Efter genåbningen er sagsmængden tilbage 
på normalt niveau. Vi havde frygtet, at 
arbejdspresset under corona ville føre til en 
større mængde af personalesager begrundet 
i arbejdspres eller samarbejdsvanskelig-
heder. Men tiden efter genoplukningen har 
heldigvis vist, at vores frygt var ubegrundet. 
Vi har dog set enkeltsager, hvor omstæn-
dighederne er blevet forstærket grundet 
corona.

TÆT PÅ FOLKESKOLEN
Det er afgørende for os at have fingeren på 
pulsen i forhold til, hvad der sker på sko-
lerne, og hvad skolelederne er optaget af. 
Derfor tager vi ofte på skolebesøg, og vi har 
en tæt kontakt til medlemmerne. Vi har et 

kendskab og et netværk, der giver os en stor 
viden og nogle at trække på. Sammen med 
vores egne mangeårige erfaringer gør det os 
til eksperter på skoleområdet. Senest har vi 
etableret en ”mediebank” med skoleledere, 
som har sagt ja til at bidrage med viden og 
udtale sig til eksterne journalister.
Det stærke ståsted betyder, at vi ofte bliver 
hørt og involveret i skolepolitiske spørgsmål 
og begivenheder, der omhandler folke-
skolen. 

TÆT PÅ POLITIKERNE
Over længere tid har vi oparbejdet et godt 
samarbejde omkring folkeskolen med 
Børne- og undervisnings ministeriet og i 
særdeleshed med ministeren. Det gør, at 
der langt hen ad vejen bliver lyttet, når vi 
fortæller, hvad der er nødvendigt for skole-
ledere. 
Især under corona har vi haft meget kontakt 
og stor indflydelse på de beslutninger, der 
er truffet. Vi har blandt andet været driv-
kraft for følgende:

• Vi fik iværksat akutmøder med KL, 
BUPL’s ledere, BKF, Skole & Forældre – 
mindst et møde om uge, som blev brugt 
til feedback og koordinering af indsat-
sen. 

• I begyndelsen så vi, at nedlukninger og 
genåbninger blev meldt ud med kort 
varsel. Vi fik fortalt behovet for at have 
mindst tre arbejdsdage til at gennemfø-
re en ændring. 

• Vi satte fokus på behovet for afklaring 
om eksaminer for de ældste klasser.

• Vi kom med et forslag til, hvilke friheds-
grader skolelederne havde brug for i 
dette skoleår, og stort set alle kom med i 
den endelige aftale.

• Vi italesatte behovet for fortsat fokus på 
hygiejne og rengøring på skolerne.

TÆT PÅ 
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Covid-19 temaside
Gennem hele coronaperioden har vi på vores 
covid-19 temaside samlet informationer og 
nyheder målrettet skoleledelserne. Fra 1. april til 
september 2021 er siden vist 54.218 gange.

Facebook-højdespringer
På foreningens Facebook-side nåede et opslag 
om coronasituationen fra 5. maj 2020 53.600 per-
soner. 

Twitter-jubilæum
I begyndelsen af maj 2021, hvor eleverne var på 
vej tilbage til skolen, rundede vi 3.000 følgere på 
Twitter. 

På LinkedIn har vi taget imod flere end 900 nye 
følgere over det sidste halvandet år.

Coronaudtalelser i andre medier
Fra d. 1. april til 1. septemper 2021 har Claus 
Hjortdal og Dorte Andreas tilsammen udtalt sig 
568 gange i eksterne medier omkring corona-
spørgsmål. 
(kilde: søgning på Infomedia)

TÆT PÅ MED INFORMATIONER
Vi gør meget ud af kommunikere på vores 
egne kanaler og i den offentlige debat, så 
medlemmerne kan finde inspiration til 
arbejdslivet og holde sig orienteret om rele-
vante politiske beslut ninger og vilkår, hvad 
foreningen politisk kæmper for, og hvilke 
tilbud foreningen har.

Foto: Malene Lieberknecht 
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Selvom ønsket er at være tæt på, har 
vi i flere sammenhænge under corona 
været langt fra. Men nødvendigheden 
af at flytte en del kommunikation og 
dialog fra det fysiske møde over på 
digitale platforme har også åbnet nye 
muligheder. 
Vi har fortsat været repræsenteret i en 
lang række sammenhænge, som kan 
forekomme langt fra dagligdagen på 
skolerne, men som har betydning for at 
påvirke beslutninger på skoleområdet.
Endeligt er der alt det, som er langt 
fra, hvad vi ønsker, men som vi fortsat 
arbejder på at påvirke. 

LANGT FRA NORMALEN
Digitale dialogmøder er et af de nye tiltag, 
som vi har haft succes med under corona, 
og på de virtuelle møder oplevede vi et langt 
højere deltagerantal end ved de fysiske 
møder, hvilket gav mulighed for hurtigt 
at etablere sparringsmøder med udvalgte 
medlemsgrupper. Det har vi gjort med 
specialskolelederne og lokalformænd i 
Nordjylland (da Nordjylland var lukket ned). 
De tværkommunale netværk overgik 
også primært til digitale møder, og vi har 
i højere grad end tidligere deltaget som 
oplægsholdere og debattører i blandt andet 
webinarer og utallige nyhedsudsendelser.
Men desværre har vi også været nødt til at 
aflyse årsmødet to år i træk. Et fysisk møde 
med så mange mennesker har ganske enkelt 
ikke været en mulighed under corona. I 
2020 blev årsmødet erstattet med et online 
tilbud i uge 44 med aktuelle skolepolitiske/
faglige oplæg, og i 2021 er formandsmødet 
udvidet, og debatter og oplæg bliver live-
streamet. 

LANGT FRA DE ANDRE LANDE
Vores samarbejde i ESHA (den europæiske 
organisation for skoleledere) har fungeret 
fint på trods af restriktioner, og vi har haft 
stor glæde af at bruge ESHA som netværk 
og til erfaringsudveksling mellem landene. 
Løbende gennem coronatiden har vi holdt 
virtuelle netværksmøder, hvor vi drøftede 
udfordringer. På samme måde har vi også 
haft god kontakt til vores nordiske kolleger.
Rigtig mange lande har været meget inte-
resserede i vores måde at håndtere corona 
på i skolerne, fordi vi i Danmark var nogle 
af de første, der genåbnede skolerne. På den 
baggrund har vi deltaget i onlinemøder med 
blandt andet Japan, Singapore, Sydkorea 
og sydamerikanske lande. Det har også 
betydet, at vi er blevet intervie wet til flere 
udenlandske medier i blandt andet Spanien 
og USA.

LANGT FRA HVERDAGEN PÅ DEN 
ENKELTE SKOLE
Skolelederforeningen er repræsenteret i 
en lang række sammenhænge, hvor det er 
muligt at påvirke beslutninger, som har 
betydning for folkeskolen og skoleledernes 
vilkår for at drive og udvikle det bedste 
skoletilbud. 
I perioden har vi særligt haft fokus på sko-
leledernes arbejdsmiljø. Både det fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø og sammenhængen 
med medarbejdernes arbejdsmiljø, fordi 
det er forudsætningen for, at hele organi-
sationen kan lykkes. Mobbedagsorden har 
også optaget os og her med blikket rettet 
på individets forpligtelse ind i fællesskabet 
frem for individets ret.

LANGT FRA 
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EKSEMPLER PÅ REPRÆSENTATIONER

Antiradikalisering. Et samarbejde med politiets 
efterretningstjeneste om, hvordan vi – især på 
de sociale medier – kan skabe rammer for skole-
ledere, så de kan løfte opgaven omkring antiradi-
kalisering. 

Teknologi. I samarbejdet Alliancen for teknolo-
giforståelse har vi været med til at formulere et 
fælles grundlag for teknologiforståelse helt nede 
fra børnehaveklasse til universitetsniveau, hvor 
udgangspunktet er, at teknologiforståelse ikke skal 
være et fag, men noget, der trækkes ind i skolen 
som svar på udfordringerne med den digitale 
transformation af samfundet. 

Uddannelse af lærere. Vi har et tæt samarbejde 
med professionshøjskolerne omkring lærerud-
dannelsen. Vi sikrer en viden i uddannelsen og en 
kobling til den praksis, de nye lærere skal ud i. 

Musik. Vi sidder med i Koncertløftets følgegruppe, 
som er en stor anlagt indsats, hvor målet er, at 
alle danske børn mindst én gang om året skal 
opleve en god koncert. Koncerterne er med til at 
nuancere oplevelser, udtryk og læring og afføde 
øget trivsel blandt børnene.

LANGT FRA DE BEDSTE VILKÅR
Ud fra resultatet af foreningens vilkårsun-
dersøgelse har vi lokaliseret kommuner, 
hvor skoleledernes vilkår især var under 
pres. Her har vi sammen med de lokale for-
eninger arbejdet for at forbedre vilkårene 
-og med gode resultater flere steder. 
Men selvom vi arbejder hårdt, er alting 
langt fra på plads endnu. Skolelederne har 
stadig for mange rapporteringsopgaver 
og for lidt tid til at lede den pædagogiske 
udvikling og personalet. En leder har i 
gennemsnit 25 medarbejdere. Det er alt for 
meget, giver ledelseskommissionen os ret i.
Derudover kan økonomi, kompetenceud-
vikling og tid være en udfordring. 
I alle de sammenhænge, hvor vi har mu-
lighed for det, påpeger vi udfordringerne 
med skolernes økonomi til at løfte opgaven, 
ledernes egen og medarbejdernes kompe-
tencer og manglen på tid til at samarbejde. 

Foto: Klaus Holsting 
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Som en lille organisation er vi afhængi-
ge af et godt samarbejde med mange 
forskellige. 
I fællesskab står vi stærkest, og i fælles-
skab finder vi oftest de bedste løsninger. 
Både når det handler om andre organi-
sationer, arbejdsgivere, politikere, fonde 
og internt i foreningen.  

SAMMEN MED DANMARKS 
LÆRERFORENING OG KL 
Vi har et partnerskab med Danmarks Læ-
rerforening (DLF) og KL, hvor vi kigger på 
emner, som vi har en fælles holdning til. I 
forhold til det nationalpolitiske er det klart 
en styrke, når vi tre parter sammen kan 
pege på gode løsninger. Det har vi blandt 
andet gjort på følgende områder:

Dialog om skoleudvikling. Hvilke dialog- 
og beslutningsprocesser, der skaber gode 
betingelser for skoleudvikling. 

Styring og ledelse. Skolerne er overstyret, 
og der er brug for mindre bureaukrati. 

Inklusion.  Mellemformer og tilbud, der 
understøtter, at eleverne kommer i gode 
rammer, som passer til de vanskeligheder, 
de befinder sig i. 

SAMMEN MED BØRNE- OG 
UNDERVISNINGSMINISTERIET 
Ministeriet og styrelsen har inviteret os med 
til en række dialoger, hvor vores indspark 
har været afgørende i forhold til de beslut-
ninger, som de skal træffe. Vi har deltaget 
i samarbejder, som har sigte på at udvikle 
folkeskolen. Det har blandt andet handlet 
om:

• Ghettopakken og dens udmøntning. 

• Vurdering af tilsyn på interne skoler.

• Ordensbekendtgørelsen, som skal gøres 
mere nutidig. 

• Vikardækning – hvor også Børne- og 
Kulturchefforeningen og Skole & Foræl-
dre er med.

• Justeringer af rammerne for folkeskolen 
i initiativet ”Sammen om Skolen”.

• Følgegruppen ledelses- og kompetence-
aftalen  (udløber af ledelseskommis- 
sionen). 

• Afholdelse af temadag om udviklingen 
af Pædagogisk Læringscenter og ledelse 
af naturfagsundervisningen. 

SAMMEN MED 
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SAMMEN MED A. P. MØLLER
A. P. Møller Fonden har givet os 1,6 millioner 
til at etablere netværk for mellemledere på 
Fyn. Projektet er en prøvehandling og prak-
sisnær kompetenceudvikling med sigte på, 
at mellemlederne opnår flere kompetencer 
ved at dele viden med kolleger og omsætte 
viden og erfaringer i konkrete aktioner/
handlinger. 
Alle 60 pladser blev revet væk, og de første 
meldinger fra projektets start i august 2021 
tyder på, at det virker. Ønsket er på sigt at 
kunne udvide tilbuddet til andre dele af 
landet.

60 mellemledere på Fyn deltager i netværket Ord til handling. Foto: Hung Tien Vu

SAMMEN MED 
LOKALFORENINGERNE
Det er i langt de fleste tværkommunale 
netværk lykkes at holde fast i det gode 
samarbejde på tværs af kommuner under 
corona. Mange møder er blevet afholdt vir-
tuelt, og der er blevet sparret og videndelt 
om alt muligt lige fra håndtering af corona 
til A20. 
Formandskabet har også deltaget i flere 
generalforsamlinger, som for de flestes 
vedkommende har været afholdt virtuelt. 
Det tætte samarbejde med lokalforenin-
gerne er med til at binde arbejdet i hoved-
foreningen sammen med arbejdet lokalt, så 
vi trækker på samme hammel.

9
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Coronatiden har på mange måder været 
forandringernes tid. Det har været hårdt, 
og det har overskygget meget, men vi 
kan også få øje på en del at glæde os 
over. For det har samtidig været en peri-
ode med stærke resultater og dyrekøbte 
erfaringer, som vi kan lære meget af. 

SIDEN SIDST ER FLERE KVINDER 
BLEVET SKOLELEDERE
Samlet set er der i 2021 flere kvinder end 
mænd i ledende stillinger i folkeskolen. 
Blandt øverste skoleledere er der stort set 
lige mange kvinder og mænd, og blandt 
mellemledere er der nu flest kvinder. En 
forklaring kan være, at der er flest kvinder 
i den primære rekrutteringsgruppe, som 
er lærere i folkeskolen, og at profilen på de 
lederstillinger, der bliver slået op, i højere 
grad taler til kvinder. 

SIDEN SIDST

SIDEN SIDST HAR LEDERNE FÅET 
EN NY OVERENSKOMST ... 
OK21 blev en anderledes overenskomst-
fornyelse. Den ukendte økonomi efter 
corona var den helt store ubekendte. Nogle 
faglige organisationer havde et ønske om at 
forlænge den eksisterende overenskomstpe-
riode for ikke at indgå en overenskomstfor-
nyelse, hvor de langsigtede konsekvenser af 
den økonomiske krise var ukendte. Men det 
var der ikke flertal for, så forhandlingerne 
gik i gang og endte på både det kommunale 
og statens område med en treårig aftale 
gældende fra 1. april 2021 til 31. marts 2024. 
Aftalerne sikrer på begge områder real-
lønnen og generelle lønstigninger på mellem 
4,42 % og 5,29 % i perioden. 
Skolelederne stemte resultatet hjem i 
fællesskab med LC Lederforum med et 
overbevisende ja. 88,5 % stemte for og 
stemmeprocenten var 34,4.

… OG LÆRERNE EN NY AFTALE 
OM ARBEJDSTID 
På bagkant af den såkaldte lærerkommis-
sions arbejde og som en del af overens-
komstforhandlingerne har lærerne fået en 
ny aftale om arbejdstid -A20. Fordi indfø-
relsen af A20 har stor indflydelse på skole-
ledernes hverdag, har vi i foreningen haft 
stort fokus på lokalt at sikre medindflydelse 
og sikre ledelsens stemme i A20’s første fase. 
Det har vi gjort gennem lokal interesseva-
retagelse i kommunerne og tæt dialog med 
KL og DLF om muligheder og dilemmaer 
omkring arbejdstidsaftalen. 

Blandt alle medlemmer:

FORDELING AF MÆND 
OG KVINDER

Blandt øverste skoleledere: 

48 % 52 %

Blandt mellemledere:

58 % 42 %

53 % 47 %

MEDLEMSTAL 

3.550 
MEDLEMMER

(17.09.21) 

ORGANISATIONSPROCENT PÅ 

98,1 % 
(I DEN KOMMUNALE SEKTOR)
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SIDEN SIDST HAR STYRING 
OG LEDELSE-TÆT-PÅ VÆRET 
FOKUSOMRÅDER
I 2019 præsenterede vi 40 forslag til en 
forbedret og forenklet folkeskole. Med dem 
satte vi styring på dagsorden. Vi har siden 
kvalificeret indholdet i forslagene, og rigtig 
mange af de bolde, vi satte i spil, er blevet 
grebet. Det har handlet om 45 minutters 
bevægelse i undervisningen, inklusionsdags-
orden, kvalitetsrapporter og nationale tests. 
I forlængelse heraf har vi haft fokus på 
ledelse-tæt-på. Det har været vigtigt for os 
at skabe en forståelse for, hvor komplekst 
et begreb ledelse-tæt-på er. Samtidig har vi 
sat gang i dialoger om, hvordan medlemmer 
lokalt kan kvalifice re begrebet ledel-
se-tæt-på og arbejde for at få de nødvendige 
vilkår.

SIDEN SIDST HAR VI UDVIKLET 
BESTYRELSESARBEJDET
Gennem flere år har vi holdt TR-kurser og 
forhandlingskurser for formænd for lokal-
foreninger. Som noget nyt har vi udvidet 
med kurser for alle i de lokale bestyrelser. 
Kurset har workshop-lignende karakter, 
og målet er at give de lokale bestyrelser et 
nyt fælles sprog og værktøjer til, hvordan 
de kan arbejde med lokal interessevare-
tagelse. Foreløbigt har 89 ud af 94 lokale 
bestyrelser været på kurset. Målet er, at alle 
skal igennem. Arbejdet med de nye tanker 
og værktøjer fortsætter – også som et led i 
at binde interessevaretagelse på nationalt 
plan sammen med den lokale interessevare-
tagelse. 

SIDEN SIDST ER DER SKET 
MEGET MED FOLKESKOLEN
Selvom det har været hårdt, har corona-
tiden ikke været så skidt, at det ikke har 
været godt for noget. Vi har fået en masse 
erfaringer, og dem skal vi holde fast i. Det 
er vigtigt, at vi ikke bare vender tilbage til 
det gamle, men husker at videreføre det, der 
har virket godt. Det gælder både i forhold 
til det, som skolelederne selv kan bestemme 
over, og i forhold til rammerne.
I Holbæk Kommune og Esbjerg Kommune 
er der søsat et frihedsforsøg, som giver øget 
frihed til skolerne. Vi følger det tæt i dialog 
med vores lokale folk og er meget optaget af, 
hvilke nye konstruktioner man finder som 
afløser for styringsmekanismer. 

SIDEN SIDST ER DER KOMMET 
NYE ANSIGTER I SEKRETARIATET

Marie Begtrup
Kommunikationskonsulent 

Mia Devilli
Politisk konsulent 

Lone Skjold Henriksen
Administrativ medarbejder 

Jannick Stærmose Mortensen
Sekretariatschef

Carina Termansen
Politisk konsulent

Foto: Klaus Holsting 



ORGANISATIONSPROCENT PÅ 98,1 % 
(I DEN KOMMUNALE SEKTOR)

SKOLELEDERFORENINGEN
Tæt på dig og skolen

- vi har mod og indsigt til at finde 
løsninger og vise retning


